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Abstract: 

This paper deals with "cataloging manuscripts in Morocco". An intellectual monitoring of the 

efforts of Moroccan scholars in preserving and studying manuscripts, by studying the history of 

manuscripts in Morocco. The importance of the topic of this research is evident in its presentation 

of the major issues that formed points of agreement between the science of libraries and the science 

of verification of manuscripts. In addition, this study intends to present texts according to an 

accurate scientific method. Through this research, we will answer the origins of cataloging in 

Morocco, the political conditions that contributed to the interest in the study of manuscripts, and 

how cultural structures are formed in the course of manuscript study? Where is the efforts of 

investigators to catalog manuscripts? What are the challenges that faced the path of manuscripts 

in Morocco? 

The analytical method is the main method in this study, by extrapolating texts from their original 

sources, and trying to understand their historical context. By relying on specialized research and 

studies on the subject, analyzing the ideas and interpretations of academic researchers, and 

commenting as the last stage of addressing the research problem and answering it . Search results 

are clear; About the extent of Moroccan interest in the manuscript, its protection and maintenance. 
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 ملخص:
يتناول هذا البحث "فهرسة املخطوطات يف املغرب"؛ عملية رصد فكري جلهود علماء املغرب يف احلفاظ على 
املخطوطات ودراستها، من خالل دراسة اتريخ املخطوطات ابملغرب. وتتجلى أمهية موضوع هذا البحث يف عرضه 

لدراسة املكتبات وعلم حتقيق املخطوطات. ابإلضافة إىل أن هذه اللقضااي الكربى، اليت شكلت نقط توافق بني علم 
سنجيب من خالل هذا البحث عن نشأة الفهرسة ابملغرب، والظروف  .تعمد إىل عرض النصوص وفق منهج علمي دقيق

ت؟ االسياسية اليت سامهت يف االهتمام بدراسة املخطوطات، وكيف تتشكل البناءات الثقافية يف مسار دراسة املخطوط
 وأين تتجلى جهود احملققني يف فهرسة املخطوطات؟ وما هي التحدايت اليت واجهة مسار املخطوطات ابملغرب؟ 

اولة وذلك ابستقراء النصوص من مصادرها األصلية، وحم املنهج  التحليلي هو املنهج الرئيس يف هذه الدراسة،
كار املتخصصة يف املوضوع، مع القيام بتحليل أف فهم سياقها التاريخ؛ وذلك ابالعتماد على األحباث والدراسات
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وتفسريات الباحثني األكادمييني، والتعليق كآخر مرحلة من مراحل معاجلة إشكالية البحث واإلجابة عنها. جتلت نتائج 
 البحث؛ يف مدى اهتمام املغاربة ابملخطوط ومحايته وصيانته.  

 رقمي، املغرب.الفهرسة، املخطوطات، التصوير ال كلمات املفاتيح:
 

 تقدمي:
نالحظ أن اهتمام املغاربة ابلكتاب قدمي وتقديسهم للورقة املكتوبة عريق. فال غرابة إذن يف كون املغرب حيتضن 

 خزاانت تضم أهم األرصدة احملفوظة يف خمتلف بلدان الغرب اإلسالمي أبكمله.

ديث املغرب يف الوقت الراهن فال بد من احلوإذا أردان أن نعطي فكرة عن رصيد الرتاث العريب املخطوط يف 
ولو ابختصار عن حالة هذا الرصيد يف العصور السابقة. إن طبيعة املخطوطات يف املغرب يف العصور األوىل وحىت العهد 

 .1املرابطي ال تكاد ختتلف عن طبيعة املخطوطات يف املشرق

رآنية معظم الكتب كانت عبارة عن مصاحف ق تنبئ أبن –على ضآلتها  –كل املعلومات اليت أمكن استقاؤها 
وكتب فقه وحديث، ويدلنا على هذا تلكم األخبار املتعلقة ابهتمام أمراء الدولة املرابطية ابلفقه املالكي، ودعوة الفقهاء 

 2إىل وضع كتب الفروع املتعلقة هبذا املذهب.

ع، أعين ظى عنده إال من علم علم الفرو ومل يكن يقرب من أمري املسلمني وحي”: “املعجب“يقول املراكشي يف 
فروع مذهب مالك، فنفقت يف ذلك الزمان كتب املذهب وعمل مبقتضاها ونبذ ما سواها. ودان أهل ذلك الزمان 
بتكفري كل من ظهر منه اخلوض يف شيء من علوم الكالم. وقرر الفقهاء عند أمري املسلمني تقبيح علم الكالم وكراهة 

لتشديد فكان يكتب عنه يف كل وقت إىل البالد اب… ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة يف الدينالسلف له وهجرهم من 
  3”.يف نبذ اخلوض يف شيء منه وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه

 

 :ابملغرب فهرسة املخطوطاتنشأة املبحث األول: 

هناية املرابطني.  اهلجري الذي عرفمل تعرف اخلزانة املغربية أي تغيري يف حمتوايهتا حىت بداية القرن السادس 
ولكن مع بداية املوحدين الذين كانوا أكثر تفتحا من سابقيهم بدأت كتب الفلسفة والتصوف جتاوز كتب الفقه واحلديث 
والتفسري يف اخلزاانت اخلاصة والعامة، وليس أدل على هذا من ظهور أكرب صوفية املغرب يف هذا العهد ووضع أكرب 

دعوة من أمري وب”. األغذية“شروح كتب فلسفة اإلغريق. وضع أبو مروان عبد امللك بن زهر كتاب التآليف وأشهر 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 5, No: 1, 2021 “137- 147 “ 

 
 140 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

املؤمنني يوسف بن عبد املؤمن املوحدي، وضع الفيلسوف ابن رشد شروحه ملؤلفات أرسطو. ويف هذا العهد كذلك 
ب يف العصر ف عن صوفية املغر الذي يعترب أكرب مؤل” التشوف إىل رجال التصوف“ألف ابن الزايت التاديل كتاب 

 الوسيط.

 املطلب األول: نشأة الفهرسة:

ىل جانب الفقه إ –يف العهد املريين، فإن كل علوم العصر قد درست وألف فيها. ففي جامع القرويني يدرس 
 هعلوم الرايضيات وعلم الفلك وعلوم أخرى مشاهبة. وقد جلبت أو نسخت كل املؤلفات اليت تعاجل هذ –والتفسري 

العلوم مما زاد رصيد املخطوطات يف املغرب تنوعا وغىن وحفز العلماء والوجهاء وامللوك إىل البحث عن املخطوطات 
واقتنائها مهما كان الثمن. إنه العهد الذي عرف خالله املغرب أكرب العقول وأهم الكتب يف التاريخ واحلضارة. ومل تكن 

ماما من هؤالء جبمع الكتب ونسخها واستنساخها وجلبها من مجيع عهود الشرفاء السعديني والعلويني أبقل اهت
  4اجلهات.

إن كتب التاريخ واحلضارة املغربية تعج ابألخبار عن هذه اخلزاانت اليت تزين بيوت األمراء، والوزراء، والوجهاء، 
واملزخرفة، وإذا  اجلميلة األنيقةوالعلماء، والتجار واألغنياء الذين مل يكن جهل بعضهم ليثنيهم عن البحث عن الكتب 

غفل املؤرخون عن ذكر بعض هذه اخلزائن فإننا نعرفها اليوم ونقيمها من خالل التملكات؛ اليت ال تزال ماثلة على ظهر 
 5الكثري من املخطوطات احملفوظة يف خمتلف اخلزاانت.

حاجب عبد العزيز الوزكيطي و أن الوزير السعدي ” نزهة احلادي“وللتدليل على ذلك حيدثنا اإلفراين يف 
السلطان أمحد املنصور الذهيب كانت له خزانة خاصة تضم مخسني ألف خمطوط، على الرغم من مستواه العلمي املتوسط، 

ن أيب أن هذا الكتاب ألف برسم خزانة أمري سبتة أيب القاسم ب” الدر املنظم يف مولد النيب املعظم“وتدلنا خامتة كتاب 
من مميزات هذه اخلزاانت أهنا كانت مفتوحة يف وجه الباحثني من العلماء للقراءة والنسخ وأهنا كانت العباس العزيف. و 

  6تسمح إبعارة الكتب.

وابإلضافة إىل ذلك بدأت تظهر يف املغرب، خصوصا ابتداء من القرن العاشر اهلجري، زوااي قامت أبدوار ابرزة 
شاء هذه ى الرتاث املخطوط. وعلى الرغم من كون السبب الرئيسي يف إنسواء يف تطوير الثقافة أو يف سبيل احلفاظ عل

املؤسسات سياسيا وذلك ملواجهة الغزو املسيحي للمغرب منذ القرن التاسع، فإهنا قد أعطت أكرب العقول وأعظم 
روت الناصرية جماملؤلفات وأهم اخلزاانت اليت عرفها اتريخ املغرب، بدءا من عصر السعديني، وال تزال خزانة زاوية ات

ابجلنوب املغريب تشهد على ذلك، وزاوية الطريقة القادرية مبدينة أحفري تزخر بواثئق خمطوطة جد مهمة. أما خزانة الزاوية 
الدالئية اليت كاد يتم لزعمائها االستيالء على املغرب أبكمله يف القرن احلادي عشر اهلجري فإهنا كانت حسب املؤرخني 
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كم املستنصر األموي اليت كانت تضم أربعمائة ألف كتاب. حيدثنا الشيخ عبد احلي الكتاين أن يف مستوى خزانة احل
الكثري من كتب هذه اخلزانة قد آل إىل خزانة السلطان العلوي املوىل الرشيد الذي حبس بعضا منها على خزانة املسجد 

  .7الكبري مبكناس

يها على اليت عثر ف” بزو“العياشية وخزانة مسجد مدينة  كما آل رصيد منها إىل خزاانت أخرى كخزانة الزاوية
هـ. بعد هذا العرض املختصر عن 255للجاحظ ت” الربصان والعرجان والعميان واحلوالن“النسخة الوحيدة لكتاب 

العوامل والظروف اليت عملت على إنشاء املكتبات وجتميع أرصدة املخطوطات يف املغرب، نرى اآلن كيف مت تنظيمها 
 8رستها قدميا وحديثا.وفه

ة، وال فاملخطوطاُت العربية يف إفريقيا ُتشكُِّل ثروًة هائلة، مُتَثُِّّل خمزواًن أساسّياً لدراسة احلضارة والثقافات اإلفريقي
ميكن يف الوقت احلايل حصُر عدد هذه املخطوطات املنتشرة على مساحة ضخمة. وستظلُّ الفهارُس اليت ظهرت يف 

 9حوَل إفريقيا جنوب الصحراء غرَي مكتملة ما دام العديُد من املخطوطات حبيَس املكتبات اخلاصة.السنوات األخرية 

إن كتب الرتاث واحلضارة اليت تشري إىل خزاانت الكتب إشارات عابرة ال حتدثنا عن أنظمة هذه اخلزاانت إال 
اندرا وعندما تتعرض لذلك فإهنا تقتصر على ذكر اسم القيم عليها وذكر بعض حمتوايهتا من غري أن تتجاوزمها إىل 

خطوطات م من جهود املغاربة القدماء يف حماولة فهرسة املاحلديث عن عملية الفهرسة اليت هي موضوع البحث. وعلى الرغ
فإهنا ال تعدو أن تكون قوائم و لوائح ال ختضع ألي نظام أو ترتيب، والواقع فإن الفهرسة بدأت مع بداية اخلزانة املنظمة 

لذي وضعه ايف اجملتمع املغريب يف العصر احلديث. وأول فهرس من هذا الصنف، جدير ابإلشارة إليه، هو الفهرس 
 11جملموعة خزانة القرويني يف مطلع هذا القرن.10Alfred Bel املستشرق الفرنسي )ألفرد بل( 

 

 املطلب الثاين: املعاجلة الرقمية للمخطوطات:

، هبدف احلفاظ على مجيع صناديق الرتاث املغريب ورقمنتها ، 2009مت إنشاء مشروع محاية املخطوطات سنة 
عنوان( من كل عصر منذ القرن التاسع ، حمفوظة يف كل مكتبة مغربية  200000)خمطوطة  80000واليت متثل 

(NLKM12 .)13، مكتبات تراثية ، مكتبات جامعية واملكتبات العامة واملكتبات اخلاصة املفتوحة للجمهور 

 15Spigraph، واملتخصصني يف التقاط الصور ومعاجلتها ، ومع  14i2Sيف شراكة مع  NLKMدخلت 
مباسح  NLKMبتجهيز  i2S، قامت  2009ية( لضمان خدمة عاملية. منذ بداية املشروع يف عام )وكالة مغرب

 NLKM، وتوسيع 17sufficiant. مث للتوصل إىل إنتاج إيقاع  16CopiBookضوئي للمخطوط يسمى 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 5, No: 1, 2021 “137- 147 “ 

 
 142 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

املاسحات الضوئية لألعمال اليت تتطلب الفتح اجلزئي  18DigiBookو CopiBookحديقة املاسح الضوئي مع 
 19لمسح.ل

ابلوصول إىل األهداف،  i2Sهذه املاسحات رائعة. إهنا قوية وال تنكسر أبًدا. مسحت جمموعة املاسح الضوئي 
 20صفحة. 4600000وحتديداً رقمنة 

أن حمتوى املخطوطات يشكل اهلوية الثقافية وخصوصية احلضارة املغربية. تكمن أمهيتها  21يوضح حسن عكي
يف قيمها كالتاريخ والعلم والفنون ألهنا جذابة. تتعامل هذه املخطوطات مع علم الالهوت كما تعاجل الطب والرايضيات 

شكال ءة. ومعظمها من الصفائح األوراق ، أبوالعلوم اإلنسانية ، وهي أعمال فريدة غنية ابملخططات والتعليقات واإلضا
سم( ، ومعظم املخطوطات ليست عتيقة فحسب ، بل هشة للغاية أيًضا . دفع هذا التنوع يف  31و  15متنوعة )بني 

الكتابة إىل التفكري يف احلل الرقمي األكثر تكيًفا. وبطبيعة احلال ، مت حتديد االختيار على املاسحات الضوئية 
CopiBook  وDigiBook  اليت طورهتاi2S.22 

 خطوات عملية الرقمنة:

، وبفضل  2012مبوارد حمدودة )فريق صغري وماسح كتاب واحد(. يف عام  2009بدأ مشروع الرقمنة يف عام 
مساحة املاسحات الضوئية وبدأت يف الرقمنة بشكل كبري ، مليون  NLKMاملزيد من الوسائل واألموال ، وسعت 

 NLKMلـ  i2S، مسحت املاسحات الضوئية اجلديدة  2014ادل أربعة آالف جملد(. يف عام صفحة سنواًي )ما يع
لها ك  بزايدة إيقاعها الرقمي ، وبذلك وصلت إىل مليوين وستمائة ألف صفحة ، أي ما يعادل حوايل سبعة آالف جملد،

 .NLKMمعاجلة يف موقع 

، وحتويلها إىل رقمية من  DigiBookكويب بوك و   i2Sيتم التقاط الصور بواسطة املاسحات الضوئية 
شهرًا لكل صورة. مث يتم حتويل كل صورة  22؛ 23TIFFنقطة يف البوصة ابأللوان وحفظ بتنسيق  600إىل  300

 24وتتم إضافة بياانت الفهرسة األولية. مث يتم نقل هذه امللفات الرقمية إىل منصة االنتشار. JPG / PDFإىل 

 

 نواع فهرسة املخطوطات ابملغرب:املبحث الثاين: أ

تعترب الفهارس البوابة األوىل اليت من خالهلا يطل الباحث على املخطوط يف جتلياته املختلفة كعنوان أو كفن أو 
 ملعرفة مؤلفه أو انسخه أو شكله من حيث اخلط واملسطرة واملقياس والتملك والورق. 
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 املطلب األول: أنواع الفهرسة:

ُصدرت حول املخطوطات حىت اآلن: الفهرس األول للمخطوطات؛ بدأت العناية جبمع وفهرسة الفهارس اليت 
حيث وضع هلا ليفي بروفنصال كشفا ضمن جمموعة مطبوعات معهد  1920املخطوطات العربية املغربية منذ سنة 

أمساء الكتب املخطوطة  حتت عنوان "فهرسة 1921الدراسات العليا املغربية يف اجلزء الثامن الذي طبع بباريس سنة 
احملفوظة يف خزانة املدرسة العليا للغة العربية واللهجات الرببرية بعاصمة رابط الفتح احملروسة". ويقع هذا الفهرس يف 

صفحات من احلجم املتوسط ما عدا كشاف العناوين، وقد قام مبراجعته كل من صاحل التاديل وسعيد املرابطي  306
  25خمطوطا. 531[. وبلغ عدد هذه املخطوطات املفهرسة واملبوبة حبرف الدال 1998 – 1997]الطبعة الثانية، 

خمطوطا رقمت ما بني رقمي  1189ويضم حوايل  1953الفهرس الثاين للمخطوطات: ظهر للوجود سنة 
ي عبد البفضل ما استلمته اخلزانة العامة من خزانة زاوية الشيخ ماء العينني بفاس ومن خزانة قصر مو  1720و  532

قد اعتىن ومن القسم االجتماعي املغريب ومن بعض الكتبيني املغاربة. و  ابلرابط فرنسا احلفيظ بطنجة ومن مكتبة قنصل
 1929األستاذ بالشري والدكتور رونو بوضع فهرس موجز للمخطوطات اليت دخلت اخلزانة العامة ما بني سنيت 

 26 السجل العام.يف 1056إىل  959وهي اليت حتمل األرقام من  1930و

ويشتمل على املخطوطات اليت دخلت إىل اخلزانة العامة ما بني سنيت  1973الفهرس الثالث: صدر سنة 
مع إضافة بعض  2321إىل رقم د  1722خمطوط بوبت حبرف الدال من رقم د  600وعددها  1957و  1945

خمطوطا قسمت  1926موع املخطوطات املدروسة األرقام األخرى اليت مل تدرج يف الفهرسني السابقني، وبذلك يكون جم
واليت تناولت مواضيع علوم القرآن  3721إىل  2766خمطوطا املرقمة من  1056إىل جملدين: اهتم األول بوصف 

 3722خمطوطا مرتبة من  960ومصطلح احلديث والتوحيد واملنطق والوعظ والتصوف. أما اجمللد الثاين فيضم وصف 
 27حسب الفنون. واليت توزعت 4681إىل 

الفهرس الرابع ]اجلزء األول من القسم الثاين[؛ الذي ألفه كل من األستاذ علوش وعبد هللا الرجراجي ]صدرت 
[؛ تناول املواضيع التالية: املصحف الكرمي، القراءات، التفسري، احلديث،السرية النبوية، 2001الطبعة الثانية منه سنة 

النحو، اللغة، العروض والبيان. ووضع للمخطوط رقمان ابرزان يشري األول إىل الرقم  التوحيد، التصوف، األذكار، الفقه،
 28الرتتييب للفهرس والثاين يؤكد رقم املخطوط يف السجل العام.

الفهرس الرابع ]اجلزء الثاين من القسم الثاين[؛ الذي قام إبجنازه كذلك كل من األستاذ علوش وعبد هللا 
 29[؛ اتبع نفس منهجية اجلزء األول ومل خيتلف عليه إال يف املواضيع املتناولة.2001منه سنة الرجراجي ]صدرت الطبعة 
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[؛ 1997الفهرس اخلامس: الذي أشرف عليه كل من حممد إبراهيم الكتاين وصاحل التاديل ]الطبعة األوىل 
 رتيبها وفق الرتقيم العريبواليت مت ت 4635إىل  3722نصا خمطوطا من جمموعة حرف الدال واملرقمة من  914تناول 

 30ومهت كل الفنون.

[؛ اهتم 2000 – 1999الفهرس السادس: الذي أشرف على إجنازه األستاذ حممد املنوين ]الطبعة األوىل 
وفق  الكاف خمطوط من فئة حرف 404وفيه مت دراسة  1959بقسم اخلزانة الكتانية اليت نقلت إىل اخلزانة العامة سنة 

 لوفاة املؤلف وحسب املنهجية املتبعة يف فهرسة املخطوطات العربية.التسلسل التارخيي 

خمطوطا من قسم وزارة  270[؛ يهم وصف 2002الفهرس السابع: الذي ألفه سعيد ملرابطي ]الطبعة األوىل 
عنوان دون احتساب اجملامع اليت تتألف من أكثر من خمطوط واليت كانت  1215األوقاف )حرف القاف( من بني 

  قبل أن تودع ابخلزانة العامة يف مكتبات اتبعة للمساجد واملدارس والزوااي. موزعة

 املطلب الثاين: خمطوطات زاوية الطريقة القادرية أبحفري أمنوذجا:

ـ تقع زاوية سيدي املختار اليت تنتسب إليها مكتبة الزاوية القادرية البوتشيشية، مبدينة أحفري، من إقليم بركان، ب
 .كلم  23

زاوية الطريقة القادرية أبحفري أكرَب مركز حلفظ املخطوطات يف شرق املغرب؛ إذ يضمُّ حوايل أربعني ومائة  تعدُّ 
وطريقة فهرسة  31خمطوط تشمُل العديَد من اجملاالت املعرفية، خاصًَّة ما يتعلق ابلفقه، واحلديث، والعلوم، والتاريخ...إخل.

ول ياري للمخطوطات. وتـَُعدُّ الفهرسة أيًضا حماولًة علمية لتسهيل وصاملخطوط؛ اليت تعين الوصَف القياسي أو املع
الباحثني والُقرَّاء إىل املخطوطات.  وُنشري إىل أنه جيب على املرء؛ أن يكوَن ذا دراية واسعة ابلثقافة اإلسالمية مُتَكُِّنه من 

 مفيدة قد ُتسهم شرقي، وتطبيق أيِّّ معلومات  حتقيق املخطوط، وتوثيق اسم مؤلفه، وفهم أنواع اخلطوط املغريب منها وامل
  32يف حتسني فهرسة املخطوطات وحىت يكون مفهرًسا جيًدا.

 اهلدف من فهرسة الرتاث املخطوط خبزانة الزاوية يتلخص فيما ما يلي:

 صيانة املوروث الثقايف. - 1

 إعداد فهرس ضابط للموجود ابملكتبة. - 2

 حثني من التعرف على حمتوايت املكتبة.التعريف ابملوجود، ومتكني البا - 3



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 5, No: 1, 2021 “137- 147 “ 

 
 145 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 انقاذ املتضرر منه: ابلرتميم واالصالح والتصوير على امليكروفيلم. - 4

 تيسري سبل االستفادة من هذه الكتب جلميع الباحثني واملهتمني مبجال الكتاب الرتاثي املخطوط وبطريقة سليمة. - 5

 مكتبة رقمية.إاتحة الوصول إىل مجيع املخطوطات من خالل  -6

 احلفاظ على املخطوطات األصلية )اليت تتدهور مع االستعمال العام(. -7

 توسيع مسعتها دولًيا. -8

 االحتفاظ بنسخة رقمية واحدة على األقل )يف حالة وقوع كارثة(. -9

 رقمنة مجيع املخطوطات. -10

 اميع.يف حمتوايت الكتب اجملوذلك من خالل تسجيل جمموعة كبرية من العناوين الغري احملققة، خصوصا 
م، بدءا مث فهرست املخطوطات حسب العلو  الوصف الدقيق املفصل، الذي يتماشى مع تقنيات الفهرسة احلديثة.و 

ابملصاحف املخطوطة، مث كتب علوم القرآن والتفسري، فاحلديث وعلومه، مث اصول الدين، وهذا يساعد الباحث على 
  فيه.الوقوف على صنف العلم الذي يبحث 

إذا كان اهلدُف املنشود من احلفظ املادي والرقمي للمخطوطات يتمثَّل يف استخداماهتا العلمية، أو بعبارة أخرى 
ًرا للمخطوطات أن تظلَّ حبيسَة املتاحف  ذاته أحُد التحدايت  فهذا يف حدِّ  -حتقيقها لنشر حمتواها؛ ذلك أنه ليس ُمَقدَّ

 33لك من مصلحة  لألجيال القادمة.اليت جيب التغلُّب عليها؛ ملا يف ذ

 خامتة:

إن الفهرسة كما هو معلوم جزء من علم املخطوطات وهذا األخري عبارة عن عدة علوم كالبحث يف اتريخ 
املكتبات وحياة النساخ ويف أتريخ املخطوطات، ويف مصادر اجملموعات ويف وضع الكشافات والفهارس وما إىل ذلك. 

ا املخطوطات يف العامل العريب أن بعض الفهارس ذات االجتاه التفصيلي قد ضمنها أصحاهبوقد يالحظ املتتبع لفهارس 
احملققني بعض املواصفات اليت قد تبتعد عن الفهرسة اليت تقصد إىل التعريف ابملخطوط تعريفا علميا نسبيا يفيد الباحثني و 

ي ص الباحث يف اتريخ املخطوطات الذمنهم على وجه اخلصوص. فاإلشارة إىل مصدر املخطوط مثال هي من اختصا
يهتم به يف املعاهد العلمية اخلاصة ابلرتاث املخطوط. وعملية املقابلة بني النسخ اخلطية ال تدخل يف مهمة املفهرس 
بقدر ما تدخل يف اختصاص مؤرخ النصوص واحملقق العلمي على السواء. فال ينبغي للمفهرس الذي يضع فهرسا مفصال 
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حمل علماء املخطوطات واملهتمني بتاريخ النصوص والفيلولوجيني على السواء. أعتقد أن هذه أشياء  للمخطوط أن حيل
ال حمل هلا يف أي عمل علمي يهدف ابلدرجة األوىل إىل الضبط الببليوغرايف للمخطوطات وإىل التعريف هبا وتوثيق 

  وجودها.
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